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Ласло Блашковић

МА ТЕ РИ ЈАЛ НА ГРЕ ШКА

По јам „до са да”, при се ћао се Ко ста Ко чи ног по по ва ња, на стао је у исто
вре ме ка да и по јам „до ко ли ца”. Не где у зо ру пр ве ин ду стриј ске ре во -
лу ци је, ка да је из бо ре но осмо ча сов но рад но вре ме и ше сто днев на рад -
на сед ми ца, па су рад ни ци не де љом мо гли да го ре, ти хо и пра ска во
цвр чу ћи, на пи то мим се ра ов ским пла жа ма, пре мре же ни де бе лим жби -
ца ма крат ко вра тих а ду го у хих ве ло си пе да, у по зо ри шним ку па ћим ко -
сти ми ма, ис под ко јих су се хла ди ла на пе та те ла, крај ре ка што су се
та њи ле као ве чер ња сун че ва по ве сма, гу би ле у не до гле ду, с бле дим и
за ми шље ним уто пље ни ци ма, ко ји су на ла зи ли свој ду бо ки сми сао не -
где у по нор ном уви ру, та јан стве ном као и ре во лу ци о нар ни жи вот, сам.

Кра јич ком ока, Ко ста је ви део Ду шан ку, ко ја је, ту и та мо, пре кри ва -
ла ли це ша ка ма, ра ду ју ћи се по пут сла бо ум ног де те та. Кра јич ком дру гог
ока, Ко ста Нађ је мо гао да тан гент но ми мо и ђе раз ро га че не очи учи те љи -
це, ко ја је осми сли ла чи та ву ову при ред бу упри ли че ну ње му у част.

Још док је био ко жар ски кал фа, у Пе тро ва ра ди ну и За гре бу, уче ћи за
пре ци зног а нео б у зда ног хе рих те ра, Ко ста је би вао оку пи ран де ка дент -
ном, ка пи та ли стич ком до са дом: ни је се ни тру дио да је са кри је пред
згра ну том бра ћом. До са да, ко ја је са ња ла о ве ша ли ма што пра зном оста -
вља ју сва ку гу зи цу, осим, уфао се, ње го ве, тре ни ра не по за тво ри ма, у
Ми тро ви ци и Ле по гла ви, пред кла сним до ма ћим не при ја те љем или
пред шпан ским фа лан ги сти ма, код ко јих је и смрт жи ва. До са да, што
пу ши ла је бед ну, ле пљи ву ше ћер ну лу шу, ко ју је знао сва ки пи смен, а за
чи та ње рас по ло же ни, дво лич ни чо ва, ту га ду ри цу кр ту...

Ко ста је с му ком по ди гао по глед ка им про ви зо ва ној по зор ни ци, с
ко је су се дра ла мај ко ли ка де ца ко ја су по на вља ла бе са не по здра ве Фру -
шкој го ри, на вод ној Мај ци пар ти за на, овен ча них ло кал ном сла вом,
ло ка ли зо ва ном као по жар у ко ре ну са се чен.
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Учи те љи ца (смет нуо је с ума ње но арап ско име) ми ца ла је усна ма, по -
на вља ју ћи с де цом чи тав ре ци тал, ко ји се био оте гао као мр твач ки па пак.

Хај ра, ре пе ти ра ла је стр пљи во, мо је је име Хај ра. Што ће ре ћи: она
ко ја до че ку је до бро до шли цом. 

Ко ли ко ју че, Хај ра бе ја ше при мље на у Са вез ко му ни ста.
Из Kо ми те та су за ва пи ли за не ким та квим. Ди рек тор Шко ле, Фра -

њо Ма то ви на, по звао ју је, би ла је при мље на по крат ком по ступ ку. На -
и ме, ва ља ло је да, по на ци о нал ном кљу чу, пред ста вља пе тро ва ра дин ске
ко му ни сте на ре пу блич ком пар тиј ском кон гре су.

Тре пе ри ла је као ја си ка. Во ђа пу та, зла то зу би ме ха ни чар „По бе де”
(у ко јој је шра фио ви љу шка ре), пет сто пу та је по но вио за по вест да ћу -
те и ди шу не чуј но. Ма ло је за ка сни ла, па је до би ла ме сто у ша ра га ма.
Вођ ју је гле дао по пре ко. Сма њи ла се, ма да је и ова ко би ла ма ња од
соп стве ног кут ња ка, за ко ји и сто го ди шњи зу бар те шко да би по ве ро -
вао да је њен.

Ње ну не ла го ду пре ки ну ла је пе сма. Не ки чо век с пр вог се ди шта
окре нуо им је ли це (прем да ни ко га не гле да ју ћи) и за пе вао с дна плу -
ћа, увр ћу ћи гр ле ну ре си цу као црк ну ту си ја ли цу, чи ја је от ки ну та нит
још гла го љи ла.

При ми на ске у ре до ве пар ти зан ске, сва ко од пут ни ка с олак ша њем
се при дру жи вао ха о тич ном хо ру, за хва љу ју ћи бо гу оцу што не у год на
рас пра ва пре ста је, што ни ко од њих не ће, ба рем до кра ја на бу џе не
стро фе, би ти окр знут стро гим по гле дом, при мо ран на од го вор, што
мо ра би ти из го во рен као над ре а ли стич ка ре ци та ци ја ко ју је из дик ти -
рао ко шмар.

По што су при спе ли у Са ва цен тар, одах ну ли су. Би ло је та мо и по -
зна тих ли ца. Из уну та шњо сти и с те ле ви зи је. Хај ра би се осмех ну ла
ком ши ји, за у ста вља ју ћи се на иви ци, јер би схва та ла да се су о ча ва с
Ка пе та ном Ле ши јем, што је на шу пљи ка вом ал бан ском је зи ку пев као
уз не ми ру ју ће псал ме.

Хај ра је би ла оча ра на кон гре сом. Тај бес крај ју је фа сци ни рао, као
да сто ји пред згу ре ном пи ра ми дом.

Го во ри су углав ном би ли исти. Би ла је мал ко раз о ча ра на ка да је до -
зна ла да не ће го во ри ти ни ко од на ших. Го то во да би и са ма, слу ша ју -
ћи го вор ни ке из уну тра шњо сти Бе о гра да, мо гла да се, на кри ли ма
ма ште, обра ти ис ки пе лој ма си.

На ка фе-па у зи при ча ла је са из ве сном на пред ном рад ни цом из „По -
бе де”. Тет ка се жа ли ла на сво ју де цу. Муж је, прет по ста ви мо, био сле -
де ћи на ре ду. Но же на је за ста ла, не за тва ра ју ћи уста. По че ла је
бе со муч но да тап ше. 

Хај ра се из не на да су о чи ла са Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем. 
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Тај се сме шкао ли сич је  и ма хао ру ком, спу та ном окра ћа лим ру ка -
вом, па се чи ни ло као да је и не ма, као да се ско ча њио у ла жну, кла -
сич ну ста туу. Жу рио је сте пе ни штем уз бр до, као да не ма ср ца, баш као
да је сав пре дан сво јим љу ди ма. Пе тро ва ра дин ци су га за гра ди ли, пру -
жа ју ћи му сво је ма те ри ја ле, из ва ђе не из пла стич них, по кло ње них тор -
ба ка, ћо са ве но те се, обез гла вље не под сет ни ке и све шчи це на коц ке, на
ко је ће пред сед ник жврљ ну ти сво је не чи тљи во име. 

Хај ра је има ла у ру ци хе миј ску олов ку и ма хи нал но ју је пру жи ла
Ми ло ше ви ћу, ка да је, рас по ло жен, за стао. По што је по де лио мно жи ну
ауто гра ма, ди гао је олов ку. Чи ја је, упи тао је ве дро. Хај ра је по ди гла
ру ку, је два ви дљи ву у шу ми ис пру же них. Ми ло ше вић ју је, ме ђу тим,
уочио. Сa осме хом јој је пру жио хе миј ску, прет ход но је уга сив ши. 

Не ка. Ва ша је. Из ње као да је про го во рио не ко дру ги.
Не до ла зи у об зир, од мах нуо је отре си то и упе рио олов ком у њу.

Олов ку је шче пао вођ пу та и упи тао пред сед ни ка не што са свим де се -
то, че га се Хај ра ни је мо гла се ти ти ка сни је, ка да се са би ра ла и, с уку сом
ме тви це у усти ма, се ћа ла ам би ци о зног сна.

Пре при ча ва ла је тај до га ђај ми ли он пу та, не скри ва ју ћи ди вље ње
пре ма скром ном чо ве ку, ко ји ни је хтео ни шта ту ђе, ни шта ма те ри јал -
но, ко ји би ње ну хе миј ску олов ку пре згње чио не го при сво јио, све гри -
зу ћи без у ку сне за нок ти це.

Из ње га из би ја не ка ти ха, а по сто ја на сна га, твр ди ла је, ис пра ћа ју -
ћи ра са ње ног су пру га у обли жњи, мит ски би фе. 

Мр ља ву олов ку хте ла је по кло ни ти свом ди рек то ру. При ма ју ћи је,
он се стре сао, као да је ги тар ски тр знуо је дан елек три чар ски срс. Сти -
снуо је у ша ку тан ки, ми ло ше ви ћев ски ар те факт. Фра њо ће Ма то ви на
по сле се дам по то ну лих го ди на на пу сти ти древ ни вој нич ки гра дић, ма -
да га ни ко ни је гла сно те рао ода тле. 

На је да ред се осе тио су ви шним, љи шниј че ло век, ка ко му се под сме -
хи ва ла кла сич на ру ска ли те ра ту ра, у ко ју се мо гао, у сва ком  ча су, за -
кле ти. Од се лио се у Кне же ве Ви но гра де, где су му жи ли ли ко ре ни, и
оби ла зио ло кал ну шко ли цу као ис ки пе ли гроб. Умро је ту не где, од ср -
ча не бо ле сти дав но за ра ђе не. Од вај ка да бе ше по шкро пљен њо ме, ше -
тао је крај Ка ра ши це или Са ву ља ге, плит ко ди шу ћи, угла збљен у
обе ћа ње ко је до но си крат ка, а слат ка смрт.

Углав ном, та да још апа рат чик, сва кад спре ман да се упу ти пре ма
плит ком је зер цу из пар ка, у ком је Фра њо знао да ра ши ри деч је пи сме -
не за дат ке и за дре ма над оним, ус пут но сви слим, што је по на вљао ре чи
из деч је по здрав не пе сми це, а њу је, пе сму де ли мич но из гу бље ну, уоб ли -
чио у рас ква ше ни уро бо рос. Још је, су ми ра ју ћи соп стве но жи ће, нај че -
шће по ми њао раз ро га че не, уцви ка ле оце не мла дих, за тра вље них би ћа.
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На ро чи то га је би ло стид су ма ну тог на став ни ка ге о гра фи је, ко ји се
крио иза де бе лих на о ча ра, во дио ве ли ке де ча ке на Офи цир ску пла жу,
где их је учио да ска чу на гла ву и ис пли ва ва ју с ша ком гли ба у ша ци
што се отва ра ла и до зво ља ва ла да јој се пе шча ни про лив сли је низ ру -
ку, ко ја је стре ми ла мли та вом сун цу.

Ка да је ро ди тељ ским ври ском био осве тљен, ухва ћен, прав дао се да
је све не за ми сли во, да је то мо рао да учи ни, гра бљи вац, да је тај по рив
ја чи од ње га, и да је спре ман да до су ђе ну ка зну про ве де ме ђу сли чим,
бе зна чај ним, ва шар ским ико ни ца ма.

Тај от кри ве ни скан дал на нео је пе тро ва ра дин ским на став ни ци ма
мно ге не при јат но сти, ро ди те љи су по вла чи ли де цу, упи си ва ла их у
шко ле уда ље ни је али без бед не. Ди рек тор Фра њо ума ло ни је по лу део.

За то је, по сле Хај ри ног не на да ног успе ха у по ли тич ком жи во ту, по -
же лео да ис ко ри сти по во љан ве тар, да је упу ти у при чу. Си ну ла му је
за сле пљу ју ћа иде ја, по што је на па ноу, иза би сте пе сни ка ко ји је по гру -
жен хи тао на пред, угле дао фо то гра фи ју  Ко сте На ђа, нај слав ни јег ђа -
ка Шко ле. Ис под фо то гра фи је, а ис под име на ко ман дан та Тре ће
про ле тер ске, рас цве тао се био да тум хе ро је вог ро ђе ња. Па да! На при -
ред би по во дом Да на шко ле „Вла ди мир На зор” по ча сни гост би ће Ко -
ста Нађ, Пе тро ва ра ди нац, ко ји је, сти ца јем срећ них окол но сти, ро ђен
упра во на исти дан. До ду ше, Дан шко ле па дао је два да на ка сни је, али
то се да ло ла ко ујед на чи ти, та раз ли ка је би ла ни штав на, за ње ну ис -
прав ку ни је био по тре бан не ки по себ но пре ци зан ме ха ни чар.

Ако баш не ко пр стом бу де ука зи вао на гре шку, на миг нуо је Ма то -
ви на, ре ћи ће мо: лап сус! Ко ле ги ни це, до шао је тре ну так за ваш бле сак.
На пра ви ће те при род ни сни мак, на ко јем тре ба да бу де на род ни хе рој
Ко ста Нађ, деч ко из ба рок ног гра ди ћа Пе тро ва ра ди на, са Ду шан ком,
на шом Сре ми цом, та ко ђе пр во бор цем.

Хај ра се од мах по ду хва ти ла при пре ма за при ред бу.
Ма то ви на је сво је руч но на пи сао пи смо. Ма ло му је, код не ких бла -

гих кри ви на, у по моћ при те кла на став ни ца срп ско хр ват ског је зи ка, ко -
ја је, у по та ји, пи са ла вр ло осе ћај не пе сме. Пи смо је оти шло за Бе о град.
Уско ро је сти гао по твр дан од го вор ко ји је пот пи са ла хе ро је ва же на.

Не зна се по у зда но ка да је при ред ба по че ла. Пре то га, би ло је ду ге,
жуч не рас пра ве у ко лек ти ву Шко ле ка ко, у ро ђен дан ској пе сми, апо -
стро фи ра ти шпан ског бор ца. Јед ни су ми сли ли да је Да нас нам је ди ван
дан, на шем Ко сти ро ђен дан су ви ше фа ми ли јар но, не при ме ре но, чак
про стач ки. И вер зи ја Да нас нам је ди ван дан, ди ван дан, ди ван дан, Ко -
сти На ђу ро ђен дан има ла је сво је кри ти ча ре, ко ји су твр ди ли да је по -
све та пре те ра но озбиљ на и без лич на. 

(Јед но је де те гур ну ло ру ку у по гре шан ру кав ко сти ма и по че ло да пла че.)
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На кра ју су при хва ти ли Ма то ви ни но со ло мон ско ре ше ње: Да нас нам
је ди ван дан, дру гу Ко сти ро ђен дан. Ту је већ би ло и то пли не и ин фор ма -
ци је, ча сна пи о нир ска реч, кле ла су се де ца по раз ли ве ним ход ни ци ма.

Ка да је хор за по чео пе сму, Ду шан ка се ус пра ви ла у сто ли ци и скло -
пи ла ру ке ус хи ће но. Да је љу био по е зи ју, Ко ста би, у тим тре ну ци ма,
мо гао да раз у ме зна че ње бо дле ров ског спли на. Ова ко је са мо је зи ком
ди зао зуб ну про те зу у усти ма. Ка да би је рит мич ки вра ћао на ме сто, на
на жу ља на неп ца, цок ну ло би је два чуј но. Хај ра се др жа ла за лак то ве,
сто је ћи у сен ци ко зли ћа. Фра њи се Ма то ви ни ни је ука за ла Го спа, не го
сли ка Ви ље ма Фок не ра ка ко пи јан па да са сто ли це на све ча ној ве че ри
при ре ђе ној у ње го ву част, у не кој сток холм ској кра љев ској бир ти ји.
Тру дио се из пет них жи ла да се при бе ре, али му је сме та ло сун це. Де -
ца су за пе ва ла Мла да Вој во ђан ка бом бе ба ца ла, и на род ни хе рој им је
за хвал но по чео тап ша ти.

Умро је две го ди не по сле тог до га ђа ја. При ред ба је тра ја ла од 1984.
до 1987. го ди не, ка да је Ми ло ше вић до шао на власт. Фра њо Ма то ви на
се од се лио у Хр ват ску по чет ком де ве де се тих, баш ка да се Ду шан ка Нађ
по ја ви ла на вра ти ма Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, са сво јом но -
вом књи гом у ру ка ма, ко ју је (бу ду ћи члан Дру штва) хте ла да по кло ни
при сут ни ма. Хај ра се, по чет ком ју ла 1999, учла ни ла у Са вез ко му ни ста
Ју го сла ви је. 

Post scriptum

Је два сам Вас про на шла, ре кла је ста ри ца ма лак са ло мла дом се кре та ру
Дру штва књи жев ни ка.

Тре ну так ра ни је спу стио је но ге, ко је је др жао на сто лу као сло бо -
до љу би ви хи пик. Но ви рат је, ме ђу тим, на чео цр во точ ну зе мљу.

Дру штво књи жев ни ка се на ла зи у са мом ср цу гра да, у стро гом епи -
цен тру вул кан чи ћа, из ко јег ку ља га мад.

Ста ри ца је два сти же до да ха.
Ми ра, се кре та ри ца, ко ја се чи ни нај при бра ни јом, гу ра пр сте у по лу -

пу ну ча шу и пр ска ба бу шку во ди цом из мла ке, град ске цев ке. Ду шан ка
опет сти же до ли ка по лу ра спа да ју ће ско јев ке и об ја шња ва, ру ка ма и но -
га ма, да нас је је два про на шла, е да би нам уру чи ла сво ју но ву књи гу.

Ка ко сте до пу то ва ли, пи там за бри ну то.
Во зом, ка же про сто, а ја по ми слим да је ње но пу то ва ње рав но аван -

ту ри ко ја се гра ни чи с ноћ ним бес кра јем.
Узи мам књи гу из ру ку оза ре не ста ри це. Књи га ће за вр ши ти у бе сми -

сле ној би бли о те ци ко ју чи не де ла чла но ва и пре тен де на та на члан ство
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на ше уса хле асо ци ја ци је. Ни ком ни је ста ло до ње. Осим бес по сли ча ри -
ма ко ји се се те да пла те чла на ри ну.

На ко ри ца ма је сли ка дво је мла дих пар ти за на.
Упо зна ли смо се у ви хо ру ра та, об ја шња ва Ду шан ка, вен ча ли дан

пре ка пи ту ла ци је. Де ве ти мај, то је офи ци јал ни да тум ко ји обе ле жа ва
ко нац ра та, али је наш бој тра јао до пет на е стог ма ја, ка да је Ко ста, у
освит, ра пор ти рао Ти ту да је све го то во. Да не ма ви ше не при ја те ља на
ју го сло вен ском тлу. Осим оних по то ну лих у ћут њу...

Ко ман дант га је по љу био у оба опр ље на обра за, по што му је и сам
от по здра вио са лу ти ра њем, по ди гао фи гу ра тив но кал пак са очи ју, као
за о ста ли ви тез, у све ту без ци ља, да не рек нем већ, без Бо га. Че сти тао
му је, исто вре ме но, по бе ду и вен ча ње.

Ко ста је, по соп стве ном ка сни јем при зна њу, у том ча су пе вао у се -
би не ки шпан ски пе сму љак из гра ђан ског ра та, пе сми цу не при ме ре но
ту жну, као да је из гр ла фа на тич ног са мо у би це.

Ето, то је у овој књи зи, ре кла је Ду шан ка, по вла че ћи књи гу за уши.
Иза шла је у „Срем ским но ви на ма”, ја сам, ипак, Сре ми ца. Као што је и
Ко ста био Сре мац, ма ко ли ко имао кон спи ра тив них за ви ча ја.

Ка ко сте нас про на шли, упи тао сам је, ре да ра ди, ки ре ћи за ко чо пер -
ни зу луф скром ну књи жи цу. На и ме, цен трал ни про зо ри Дру штва из -
би ја ли су на глав ну град ску ули цу, али је улаз у ли те рар ну ја зби ну био
те шко ра за зна тљив, као да по чи ње у миш јој руп ча ги.

Пи та ла сам љу де, пре ко ри ла ме је Ду шан ка. Не ки љу ди су се вр зма -
ли уна о ко ло, зу је ћи као бум ба ри, дз-дз-дз-де ви зе, пев ка ли су, са ша ка -
ма пу ним из ли за них нов ча ни ца.

Ве руј те, Дру ги свет ски рат ни је за вр шен де ве тог ма ја – то је иде ал -
ни про лапс, уро ђе на ма те ри јал на гре шка, не го пет на е стог ма ја, дан по -
што се ро дио Рем бо, во згор ђе ни па ри ски ко му нац, ка да је Ко сти на
ар ми ја су сти гла из бе зу мље не уста ше.

Ту ши рао их је, као ка кав пе сник-пе ли ван. При чвр љио их је уз гну -
сно, уз дрх та ло тле ори ја шком ма ши ном за ши ве ње, као по мах ни та ли,
за гре бач ки хе рих тер, ко ји са ста вља ко жу не ба с ли цем зе мље. 

Не рас ки ди вим кон цем, ре че уз не се но Ду шан ка Нађ, сме шка ју ћи се
по пут пре о бра же не, филм ске кве кер ке.

Мла ди ћу, упи та сти дљи во и вра го ла сто, у исти мах, где мо гу да по -
се тим би ску па?

Ми ра јој по ка за вра та на ко ји ма се деч кић на ги њао над не при мет -
ни уд, а иза ко јих је ча мио бли ски, дав но озву чен кло зет.

Све сам ви део, ни сам мо рао да за тва рам очи: ста ри цу ко ја си ла зи па -
жљи во из во за што ка сни, ма да је њој због то га рав но до Ко со ва, про ла -
зи кроз пр ља ву же ле знич ку ста ни цу, за ста не на по лу пра зном пар кин гу,
мо лим вас, мо лим вас, за ва пи, кад је окру же зна ти жељ ни тр гов ци де ви -
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за ма и до ко ни так си сти, ка ко да нај бр же стиг нем до Дру штва књи жев -
ни ка, пи та, а оку пље ни љу ди, ма хом при спе ли од не куд, сле жу ра ме ни -
ма, не ма мо пој ма, мај чи це, и ми смо ода свуд, стран ци, Бо сан ци...

Мо ра те да ста ви те не ки пу то каз до ва шег удру же ња, љу ди ће из гу -
би ти во љу да се ба ве књи жев но шћу.

И ка ко сте нас, на кра ју, про на шли, пи там за бри ну то. 
Кад сам мо гла да се сна ђем у мрач ним шу ма ма, ка ко не бих зна ла да

по го дим пра вац у јед ном осве тље ном, клеп то ман ском гра ду, ста ри сам
ја из вид ник, ве ли Ду шан ка са осме хом и по но сом.

Њен глас се гу би у сит ном ка шљу и шу му то а лет не во ди це.
Јед ном сам, Ми ро, и ја срео Ми ло ше ви ћа, по што сам се из гу био у

би бли о те ци. Две су се слу жбе, вој во ђан ска и ср би јан ска, го то во су да -
ри ле, ка да је он, с по кра јин ским функ ци о не ри ма, по се тио Ма ти цу срп -
ску, ве ро ват но су на трен, и јед ни и дру ги, по ми сли ли да сам ја не ко
дру ги, не ка ту ђа сен ка.

Мо гао сам да му ви дим, што ка жу, дла ке из ра сле из уши ју, те то ва -
жу на вра ту. Мо гао сам ко мот но да га по тап шем по ра ме ну, окре нем га
ка сун цу, сло бод но се пот пи шем ис под сли ке.

Али, ста ри ца ни је из ла зи ла из то а ле та, за бри ну то смо се по гле да -
ли. Вра та су оста ла од шкри ну та, опре зно сам их отво рио, че сма је ши -
кља ла ни у шта. Та мо је ни је би ло.

Освр нуо сам се уне зве ре но, стр чао низ сте пе ни це на пу сту ули цу.
Вра тио сам се у па ни ци. Ми ра се кр сти ла, кр сти ла, док ни је скло пи ла
ру ке. Ку да је оти шла јад ни ца, та ко из ла пе ла, та ко до сад на?

Ма ма, по звао сам, као без ду ше, те ле фо ном, од у век ус пла хи ре ну Хај ру.
Знаш ли где је мо гла не ста ти дру га ри ца Нађ? 
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